๑
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลศรีวิชัย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลศรีวิชัย
-----------------------------------------------------------ผู้มาประชุม :

จานวน 13 คน

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ – สกุล
นายสุรพล ดวงจิต
นายนิชสัน เดชะอุป
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง
นายนิรันดร์ ยะเมฆ
นายเมืองคา กาวิตา
นายณรงค์ คาวรรณ
นางอนงค์คาร ทิศหล้า
นางบุญมี มณีขัติย์
นายสมนึก แสนเจริญใจ
นายสุทธินันท์
ผานามรุ่งโรจน์
11 นายวิรัตน์ วงค์ฝั้น
12 นายสมคิด ธรรมป๊อก
13 นายสุพจน์ ตาสุยะ

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาเทศบาลฯ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ลายมือชื่อ
สุรพล ดวงจิต
นิชสัน เดชะอุป
สุรีรัตน์ รุ่งเรือง
นิรันดร์ ยะเมฆ
เมืองคา กาวิตา
ณรงค์ คาวรรณ
อนงค์คาร ทิศหล้า
บุญมี มณีขัติย์
สมนึก แสนเจริญใจ
สุทธินันท์
ผานามรุ่งโรจน์
วิรัตน์ วงค์ฝั้น
สมคิด ธรรมป๊อก
สุพจน์ ตาสุยะ

ผู้ไม่มาประชุม :

จานวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม :

จานวน 12 คน

ที่

ชื่อ – สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นายสมยศ กันทะวัง
นายอุดม ติ๊บเตปิน
นายธนา คาเจริญ
นายประเวศน์ พรมยืน
นางสาวดุจเดือน อุดสาสาร
นายประยุทธ เงาส่อง
นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
นายชยุตพงศ์ มันห้วย
นางอรชร สมพงษ์
นางสาวนงคราญ ศรีไทย
นางสาวรัชณีย์ กองแก้ว
นายธนาธิป อุต๊ะมา

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัด
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ลายมือชื่อ
สมยศ กันทะวัง
อุดม ติ๊บเตปิน
ธนา คาเจริญ
ประเวศน์ พรมยืน
ดุจเดือน อุดสาสาร
ประยุทธ เงาส่อง
พริ้มเพรา วรรณภิละ
ชยุตพงศ์ มันห้วย
อรชร สมพงษ์
นงคราญ ศรีไทย
รัชณีย์ กองแก้ว
ธนาธิป อุต๊ะมา

หมายเหตุ

หมายเหตุ

๒
เปิดประชุมเวลา
นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง
เลขานุการสภาฯ
นายสุรพล ดวงจิต
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 1
มติที่ประชุม

09.30 น.
บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลศรีวิชัย มาประชุม จานวน 12 คน ถือว่าครบ
องค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ
ขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ นาสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันกับผู้เข้าร่วมประชุม และ
กล่าวเปิดการประชุมต่อไป
ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลศรีวิชัย ซึ่งเป็นการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561
เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
- ไม่มี
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
นายสุรพล ดวงจิต
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่
1/2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ท่านใดมีแก้ไขหรือไม่
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่
1/2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562 วาระที่ 1
(ขันรับหลักการ)
เรียนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 3 ญัตติร่างเทศบัญญัติที่
เสนอใหม่ เ ป็ น การพิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สภาเทศบาลฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น ข้ อ 47 ในการ
พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระที่ 1 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลัก การ
แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติหรือไม่นั้น ขอเชิญ
นายกเทศมนตรีฯชี้ แจงรายละเอี ยดร่ างเทศบั ญญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ต่อที่ประชุมครับ
กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านตามที่
สภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาอนุมัตริ ่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ไปแล้วนั้น บัดนีถ้ ึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลศรีวิชัย
จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย
ขอชี้แจงว่าสถานณะการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
48 ล้ า นบาท งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ประมาณ
การงบประมาณรายจ่ายประจาปี 68,530,080.- บาท สรุปรายละเอียดร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

นายสุรพล ดวงจิต
ประธานสภาฯ

นายสมยศ กันทะวัง
นายกเทศมนตรี

๓
ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 68,530,080 .- บาท
ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
385,000.- บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
59,500.- บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
80,000.- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
110,000.- บาท
หมวดภาษีจัดสรร
28,270,000.- บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
39,625,580.- บาท
ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 68,530,080.- บาท
ประกอบด้วย
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
*งานบริหารทั่วไป
8,382,585.- บาท
-งบบุคลากร
5,717,580.- บาท
-งบดาเนินงาน
2,164,000.- บาท
-งบลงทุน
501,000.- บาท
*งานบริหารงานคลัง
5,071,660.- บาท
-งบบุคลากร
3,340,860.- บาท
-งบดาเนินงาน
1,602,100.- บาท
-งบลงทุน
128,700.- บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
*งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 3,182,960.- บาท
-งบบุคลากร
2,052,960.- บาท
-งบดาเนินงาน
1,065,710.- บาท
-งบลงทุน
58,000.- บาท
*งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
-งบดาเนินงาน
76,940.- บาท
3. แผนงานการศึกษา
*งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
4,917,870.- บาท
-งบบุคลากร
4,015,320.- บาท
-งบดาเนินงาน
820,450.- บาท
-งบลงทุน
82,100.- บาท
*งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
4,942,910.- บาท
-งบดาเนินงาน
3,026,910.- บาท
-งบลงทุน
60,000.- บาท
-งบเงินอุดหนุน
1,856,000.- บาท
4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
*งานกีฬาและนันทนาการ
90,000.- บาท
-งบดาเนินงาน
90,000.- บาท

๔
*งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
-งบดาเนินงาน
*งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
-งบดาเนินงาน
5. แผนงานสาธารณสุข
*งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-งบบุคลากร
-งบดาเนินงาน
-งบลงทุน
-งบเงินอุดหนุน
*งานโรงพยาบาล
-งบดาเนินงาน
-งบลงทุน
*งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
-งบดาเนินงาน
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์
*งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
-งบบุคลากร
-งบดาเนินงาน
-งบลงทุน
*งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
-งบดาเนินงาน
-งบเงินอุดหนุน
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
*งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
-งบดาเนินงาน
8. แผนงานเคหะและชุมชน
*งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
-งบบุคลากร
-งบดาเนินงาน
-งบลงทุน
*งานไฟฟ้าถนน
-งบเงินลงทุน
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
*งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
-งบลงทุน
10. แผนงานการเกษตร
*งานส่งเสริมการเกษตร
-งบดาเนินงาน
11. งบกลาง

591,500.- บาท
591,500.- บาท
50,000.- บาท
50,000.- บาท
2,092,140.- บาท
1,424,520.- บาท
407,620.- บาท
0.- บาท
260,000.- บาท
213,640.- บาท
143,640.- บาท
70,000.- บาท
360,000.- บาท
360,000.- บาท
2,654,180.- บาท
2,296,680.- บาท
350,000.- บาท
7,500 .- บาท
125,500 .- บาท
115,500.- บาท
10,000 .- บาท
26,000.- บาท
26,000.- บาท
5,354,860.- บาท
2,995,380.- บาท
2,336,480.- บาท
23,000. - บาท
7,998,000.- บาท
7,998,000.- บาท
1,200,000.- บาท
1,200,000.- บาท
30,000.- บาท
30,000.- บาท
21,275,630.- บาท

๕
นายสุรพล ดวงจิต
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
นายสุรพล ดวงจิต
ประธานสภาฯ

-รับหลักการ (วาระที่ 1)
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้ว ต่อไปจะเป็นการลงมติรับหลักการหรือไม่รับ
หลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ ผู้คณะ
บริหารเสนอต่อสภาเทศบาลฯ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นี้ โปรดยกมือขึ้น
(เห็นชอบ จานวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)
ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบ 11 เสียง
มติที่ประชุมรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 แล้ว จึงขอปรึกษาที่ประชุมว่าจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวนกี่ท่านเชิญเสนอ
ต่อไปขอเชิญให้สมาชิกสภาฯเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จานวนกี่ท่าน

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง
เลขานุการสภาฯ
นายเมืองคา กาวิตา ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน 3 ท่าน
สมาชิกสภาฯ
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ถ้าสมาชิกท่าน
ใดเห็นควรให้คณะกรรมการแปรญัตติจานวน 3 ท่าน โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (มีสมาชิก ยกมือ 11 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน)
ประธานสภาฯ
ต่อไปเป็นการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ จานวน 3 ท่าน
นายนิชสัน เดชะอุป ผมขอเสนอ นายเมืองคา กาวิตา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1
รองประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ
นายนิรันดร์ ยะเมฆ ผมขอรับรอง นายเมืองคา กาวิตา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1
สมาชิกสภาฯ
(ผู้รับรองคนที่ 1)
นางอนงค์คาร ทิศหล้า ดิฉันขอรับรอง นายเมืองคา กาวิตา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1
สมาชิกสภาฯ
(ผู้รับรองคนที่ 2)
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี เชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ท่านที่ 2
นายสุพจน์ ตาสุยะ ผมขอเสนอ นายสุทธินันท์ ผานามรุ่งโรจน์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2
สมาชิกสภาฯ
ประธานสภาฯ
ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ
นายณรงค์ คาวรรณ ผมขอรับรอง นายสุทธินันท์ ผานามรุ่งโรจน์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2
สมาชิกสภาฯ
(ผู้รับรองคนที่ 1)
นายเมืองคา กาวิตา ผมขอรับรอง นายสุทธินันท์ ผานามรุ่งโรจน์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2
สมาชิกสภาฯ
(ผู้รับรองคนที่ 2)
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี เชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ท่านที่ 3
นายณรงค์ คาวรรณ ผมขอเสนอ นางบุญมี มณีขัติย์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3
สมาชิกสภาฯ

๖
ประธานสภาฯ
นายนิชสัน เดชะอุป
รองประธานสภาฯ
นายวิรัตน์ วงค์ฝั้น
สมาชิกสภาฯ
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ
ผมขอรับรอง นางบุญมี มณีขัติย์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3
(ผู้รับรองคนที่ 1)
ผมขอรับรอง นางบุญมี มณีขัติย์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3
(ผู้รับรองคนที่ 2)
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ (ไม่มี) ฉะนั้นรายชื่อคณะกรรมการแปร
ญัตติประกอบด้วย
1.นายเมืองคา กาวิตา
2.นายสุทธินันท์ ผานามรุ่งโรจน์
3.นางบุญมี มณีขัติย์
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (มีสมาชิกยกมือ 11 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน)
นายสุรพล ดวงจิต
ในการแปรญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประธานสภาฯ
จะกาหนดกี่วัน เชิญเสนอ
นายเมืองคา กาวิตา ขอเสนอให้กาหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ เป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-17
สมาชิกสภาฯ
สิงหาคม 2561 ในเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลศรีวิชัย
นายสุรพล ดวงจิต
ขอผู้รับรองจานวน 2 ท่าน ครับ
ประธานสภาฯ
นางบุญมี มณีขัติย์
ดิฉัน นางบุญมี มณีขัติย์ ขอรับรองการกาหนดระยะเวลาในการแปรญัตติฯ ต่อ
สมาชิกสภาฯ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ดังกล่าว
นางอนงค์คาร ทิศหล้า ดิฉัน นางอนงค์คาร ทิศหล้า ขอรับรองการกาหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ ฯต่อ
สมาชิกสภาฯ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ดังกล่าว
นายสุรพล ดวงจิต
มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีสรุปทุกท่านเห็นชอบให้กาหนด
ประธานสภาฯ
ระยะเวลาในการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ในเวลา 08.3016.30 น. และขอเสนอพิ จ ารณา ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระทั้ง 2 และวาระทั้ง 3 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานเทศบาลตาบลศรีวิชัย
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4
นายสุรพล ดวงจิต
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่น ๆ
ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้าง
ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนน เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการจังหวัด
ลาพูน ประจาปี 2563 และขอความเห็นชอบดาเนินการก่อสร้างถนนในพื้นที่ป่าไม้
เพื่อจะได้ขออนุญาตให้พื้นที่ป่าไม้ ก่อสร้างถนนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ก่อสร้างถนน สายทางเข้าอ่างเก็บน้าบ้านแม่อีไฮ หมู่ 2
2. ก่อสร้างถนน สายบ้านปาง หมู่ 1 และบ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4
3. ก่อสร้างถนน สายบ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 เชื่อมบ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4
(เส้นข้างสานักงานเทศบาลตาบลศรีวิชัย)
4. ก่อสร้างถนน สายป่าช้าบ้านแม่จ๋อง บ้านแม่จ๋อง หมู่ 7

๗
มติที่ประชุม
นายสุรพล ดวงจิต
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ทั้ง 4 โครงการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลาพูน ประจาปี
2563 และเห็นชอบให้ดาเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้
ขอความเห็นชอบให้อบจ.ลาพูนเข้าดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสาย
บ้านปาง หมู่ 1 เชื่อมบ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ 13
เห็นชอบให้อบจ.ลาพูนเข้าดาเนินการ เป็นเอกฉันท์

ปิดประชุม

เวลา 12.00 น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) สุรีรัตน์ รุ่งเรือง
(นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลศรีวิชัย

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) สุรพล ดวงจิต
(นายสุรพล ดวงจิต)
ประธานสภาเทศบาลตาบลศรีวิชัย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว
(ลงชื่อ)

สมคิด ธรรมป๊อก ประธานคณะการกรรมการตรวจรายงานฯ
(นายสมคิด ธรรมป๊อก)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)

อนงค์คาร ทิศหล้า กรรมการตรวจรายงานฯ
(นางอนงค์คาร ทิศหล้า)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ) สุทธินันท์ ผานามรุ่งโรจน์ กรรมการตรวจรายงานฯ
(นายสุทธินันท์ ผานามรุ่งโรจน์)
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลศรีวิชัย

